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Aika
Paikka

Maanantaina 14.6.2021 klo 18.00 – 18.26
Mäntyharjun seurakuntakeskus

Läsnä

Jäsenet:
Anne Häkkänen
Kristiina Häkkänen
Miia Hämäläinen
Panu Karjalainen
Seppo Kettunen
Toni Konga
Sari Lantta
Jukka Lehtonen
Paula Manninen
Marjatta Nikkinen
Matti Nykänen
Otso Paakkinen
Heli Paaso
Teuvo Parkkinen
Jaana Partio
Aini Pöyry
Maria Siren
Raili Toivonen
Liisa Torniainen

Läsnä

Varajäsenet:
Antti Mustonen
Kirsi Vekkeli
Liisa Lehto
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Muut saapuvilla olleet:
Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra
Risto Jaakola, sihteeri

ALKUHARTAUS

Pöyt.tark.

__________

Kirkkoherra piti alkuhartauden.

__________

Poissa

x
x
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§
40 Kokouksen avaus
Ehdotus:
Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

41Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto. Läsnä oli 16 valtuutettua, joista 1 oli varavaltuutettuja.
Kutsutaan varajäsenet estyneiden tilalle.
Todetaan, että kokous on Kirkkojärjestyksen 8:5 §:n ja kirkkovaltuuston
työjärjestyksen 3 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja, että se on jäsenmäärään nähden Kirkkolain 7:4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.
Päätös:
Todettiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.
42 Esteiden hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto käsittelee ja hyväksyy poissa olevien valtuutettujen esteet.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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43 Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kutsun mukaisen asialuettelon tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

44 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
Selvitys:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tapana on ollut, että kirkkovaltuuston jäsenet toimivat pöytäkirjan tarkastajina vuorotellen aakkosjärjestyksen mukaan. Tarkastusvuorossa olisivat Jukka Lehtonen ja Paula Manninen.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, ja päättää että
pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa 15.6.2021 – 16.7.2021.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Lehtonen ja Paula Manninen
ja hyväksyttiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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45 Tiedotusasiat

Esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa tiedoksi:
- Kirkkohallituksen virastokollegion päätös
- talous- ja tilastoraportti 1-4/2021
- luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa 2.10.2021

Kirkkovaltuusto
Päätös:
Todettiin tiedoksi.
Muutoksenhakuohjeet:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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46 Leirikirkon suunnitelmat
Valmistelija. Talouspäällikkö
Selvitys:
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarviossa 80.000 euron määrärahan kotakirkon rakentamiseen Lankaniemeen. Ko. rakennus
olisi tarkoitus rakentaa Mäntyharjun kirkkoon sahatuista hirsistä, mitkä
jäivät ylimääräisiksi ko. remontista. Lisäksi remontista on jäänyt myös
muuta puutavaraa, mikä voidaan käyttää tähän hankkeeseen.
Kotakirkon alustaviin suunnitelmiin tutustuttiin niin työntekijöiden, kuin
luottamushenkilöidenkin kanssa alkuvuodesta. Suunnitelmia on viimeistelty esiin tulleiden toiveiden mukaisesti. Mm. pinta-alaa on lisätty noin
55 neliömetriin, ja rakennuksen korkeutta hieman madallettu. (suunnitelmat esillä kokouksessa)
Rakennukseen ei tulisi vesijohtoa, eikä lämmitystä muuten kuin mahdollisesti säteilylämmittimillä, niin että sen käyttöaikaa olisi mahdollista
jatkaa niin keväisin kuin syksyisinkin.
Tarkoitus olisi, että hanke voitaisiin toteuttaa tämän kesän aikana, koska
hirsien varastointiin vuokratun teltan vuokrasopimus päättyy loppuvuodesta.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy tarkistetut suunnitelmat ja antaa kirkkoneuvostolle valtuudet käynnistää
hanke, ja valita urakoitsija.
Päätös:
Päätettiin esittää esityksen mukaisesti kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuusto ei edellisessä kokouksessaan hyväksynyt suunnitelmia,
vaan halusi muutoksia mm. katon harjakatoksi ja kattomateriaalin muutosta, lisää ikkunoita, värityksen samantyyppiseksi kuin Lankaniemen
muissakin rakennuksissa, sekä teräsristin pois.
Liitteenä arkkitehtitoimiston tekemät päivitetyt suunnitelmat, missä
kirkkovaltuuston toiveet on huomioitu.
Esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä päivitetyt suunnitelmat ja esittää ne
edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja esittää että kirkkovaltuusto
valtuuttaa kirkkoneuvoston/rakennustoimikunnan käynnistämään hankkeen.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päätti muuttaa hankkeen nimeksi leirikirkko.

Pöyt.tark.

__________

__________
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Kirkkovaltuusto
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

Muutoksenhakuohjeet:
Hallintovalitus Kuopion hallinto-oikeuteen.
.

47 Muut asiat
Selvitys
- piispantarkastus Mäntyharjun seurakunnassa marraskuussa
Merkittiin tiedoksi.
-

Pertunmaan seurakuntapastoriksi kirkkoneuvosto on esittänyt kapitulille nimitettäväksi Harri Hautalaa.

Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

Pöyt.tark.

__________

__________
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48 Valitusosoitus
Ehdotus:
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen.
Päätös:
Valitusosoitus annettiin.
§ 46 Kirkollisvalitus hallinto-oikeuteen.
Muista päätöksistä ei voi valittaa, koska koskevat vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Muutoksenhaun ohjaus:
Ei voi hakea muutosta, KL 24 luvun 5 §:n mukaan.

49 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26

Puheenjohtaja

Kristiina Häkkänen

Sihteeri

Risto Jaakola

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua.
Mäntyharju 14. kesäkuuta 2021

Jukka Lehtonen

Paula Manninen

Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
ajalla 15/6 - 16/7 2021

Ann-Maarit Joenperä
kirkkoherra

Pöyt.tark.

__________

__________

